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Remissvar 

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 

Teknikföretagen har tagit del av förslagen i Vissa lagförslag med anledning av en 
reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) och avger härmed 
följande yttrande. 

 

Inledning 

Att företagen hittar rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna 
anställa, växa och bidra till vår gemensamma välfärd. Teknikföretagen har dock 
sedan flera år tillbaka påtalat att insatserna som ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad inte har fungerat tillfredsställande. Enligt Svenskt Näringslivs 
årliga rekryteringsundersökning uppger så många som 7 av 10 företag att de har 
rekryteringssvårigheter. Det får allvarliga konsekvenser – både för den enskilde 
individen och för företagen, men också för samhället i stort. Vart femte 
rekryteringsförsök misslyckas helt.  

Enligt Teknikföretagen behöver den arbetsmarknadspolitiska verksamheten göra 
det lättare för svensk industri att hitta rätt kompetens för att den ska kunna 
behålla sin konkurrenskraft och klara konkurrensen från omvärlden. Detta 
förutsätter enligt oss en ökad effektivitet avseende såväl matchande som 
rustande insatser samt en starkare koppling till det reguljära utbildningssystemet.  

Teknikföretagen är positiv till att Arbetsförmedlingen och den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten nu reformeras. 

Teknikföretagen har valt att fokusera detta remissvar på de områden i 
departementsskrivelsen som vi anser är av särskild betydelse för industrins och 
våra medlemsföretags kompetensförsörjning. Detta innebär att vi främst lämnar 
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synpunkter avseende inriktningen för en reformerad arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet som presenteras i skrivelsens kapitel 3. 

 

Teknikföretagens bedömning och synpunkter avseende 
departementsskrivelsens lagförslag  

Teknikföretagen tillstyrker de lagändringar som föreslås i 
departementsskrivelsen, men väljer att inte lämna synpunkter i detalj kring dessa.   

 

Teknikföretagens övergripande synpunkter avseende inriktningen för 
en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

Teknikföretagen är överlag positiv till den inriktning av reformeringen av 
Arbetsförmedlingen som presenteras i departementsskrivelsens kapitel tre.   

Teknikföretagen ställer sig bakom inriktningen att arbetsmarknadspolitiken ska 
vara nationellt sammanhållen och statligt finansierad där Arbetsförmedlingen 
fortsatt ska ha myndighetsansvar och säkerställa en väl fungerande 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet i hela landet. Teknikföretagen ställer sig 
också bakom inriktningen att matchande och rustande insatser i huvudsak ska 
utföras av fristående aktörer samt till inriktningen att det även framgent ska finnas 
en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser som kan utföras av fristående 
aktörer, till exempel leverantörer, kommuner, arbetsgivare, idéburna 
organisationer eller i Arbetsförmedlingens egen regi. I det här sammanhanget vill 
vi poängtera att för oss är kvalitet det centrala oberoende vem som är utförare. 
Anskaffning och upphandling av tjänster ska dock ske på lika villkor utifrån 
konkurrenshänseende. 

Samtidigt som Teknikföretagen på ett övergripande plan är positiv till inriktningen 
för reformeringen, är vi bekymrade över att bara ett fåtal lagförslag nu remitteras 
medan huvuddragen av reformeringen endast översiktligt och tämligen oprecist 
presenteras. En så stor reformering som vad denna innebär, medför att många 
av förslagen blir komplexa när de ska konkretiseras och implementeras. Denna 
konkretisering saknas enligt oss i denna departementsskrivelse. Detta tillika att 
specifika förslag saknas kring de centrala delarna för reformeringen.  

Vi vill som exempel lyfta några delar i departementsskrivelsens beskrivande 
avsnitt som är särskilt viktiga för oss som bransch- och arbetsgivarorganisation 
och våra medlemsföretag, där vi saknar tydlighet och skarpa förslag. 

Samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher:  

I departementsskrivelsen beskrivs att Arbetsförmedlingen fortsatt ska vara den 
aktör som har samlad kunskap om arbetsmarknaden och dess behov och därför 
fortsatt ska ansvara för samverkan med andra aktörer, bland annat med 
kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå. Dock är det otydligt i vilken grad samverkan med bransch och 
arbetsmarknadens parter behöver ske eller om denna samverkan enbart ska ses 
som en rekommendation. Enligt Teknikföretagen är denna samverkan nödvändig 
och ska ske systematiserat och organiserat. 
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Vi förutsätter att regeringen återkommer med en konkretisering och förslag där 
samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher förtydligas. Vi 
förutsätter också att arbetsmarknadens parter och branscher fortlöpande ges 
möjlighet att tycka till om och påverka förslagen. 

Digital infrastruktur:  

I departementsskrivelsen beskrivs att det ingår i Arbetsförmedlingens ansvar att 
tillhandahålla och utveckla digital infrastruktur i syfte att effektivt stödja den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de aktörer som verkar inom denna. 
Detta är ett komplext område, men Teknikföretagen vill betona vikten av att 
involvera branscherna och arbetsmarknadens parter i detta arbete framgent. Den 
digitala matchningen måste enligt Teknikföretagen utgå från branschernas 
kompetenskrav. 

Även här hoppas vi att regeringen (men också Arbetsförmedlingen) återkommer 
med en konkretisering och förslag där arbetsmarknadens parter fortlöpande ges 
möjlighet att tycka till om och påverka förslagen. 

Rustande insatser i form av arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning  

För Teknikföretagen är det avgörande att svenska företag kan rekrytera 
medarbetare med hög kunskap och kompetens. Samtidigt kan vi konstatera att 
utbildningsbehovet hos de inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat. Idag 
fungerar arbetsmarknadsutbildningar inte särskilt bra utifrån branschernas och 
företagens behov. Kopplingen till, eller snarare gränsdragningen mellan de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna och den reguljära utbildningen är otydlig 
samt att utbudet av arbetsmarknadsutbildning inte är anpassat till de möjligheter 
som erbjuds i andra utbildningsformer. Även om Teknikföretagen är positiv till att 
rustande insatser i form av kompetensutveckling genom 
arbetsmarknadsutbildning eller reguljär utbildning nämns på flera ställen i 
departementsskrivelsen anser vi inte att det i denna presenteras lösningar på de 
brister vi idag kan se kopplade till utbildningsinsatser.  

Vi uppmanar regeringen att skyndsamt, i dialog med branscher och 
arbetsmarknadens parter, se över formerna för utbildningsinsatser inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten och att översynen sker med koppling till 
det reguljära utbildningssystemet.  

Kvalitetssäkring genom branschspecifika krav och framtagna modeller:  

Teknikföretagen är positiv till att förmedlingsinsatserna ska anpassas utifrån den 
enskildes förutsättningar och behov. I departementsskrivelsen nämns däremot 
ingenting om hur säkerställande ska ske så att insatserna motsvarar de av 
branscherna framtagna branschspecifika krav och modeller. Teknikföretagen vill 
som exempel se en ökad användning av de branschvalideringsmodeller som 
tagits fram.  

Sammanfattande kommentar om reformeringen: 

Med ovan nämnda kommentarer vill Teknikföretagen betona vikten av att 
specifika förslag avseende inriktningen för reformeringen fortsatt kommer att 
remitteras i särskild ordning. Att den reformerade arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten i stor utsträckning kommer att regleras i förordning och att arbetet 
med förordningsändringar pågår i Regeringskansliet får inte begränsa för berörda 
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aktörer att fortsatt ges möjlighet att tycka till om och påverka förslagen. Även om 
det som presenteras i denna departementsskrivelse är steg i rätt riktning, är vår 
bedömning att många för oss centrala delar återstår. 

   

Teknikföretagen 
 
 
 
 
Klas Wåhlberg    
Verkställande direktör    


